
 

 

Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 

Institution/organisation 
Styrelse: ja Kvinnor: 3 Män: 2   

Organisationsform: Ideell förening 

Styrdokument: verksamhetsplan antagen vid årsmötet 16 mars 2010 

Antal anställda: 7 anställda, (4,5  årsverken) 

Antal frilans/år: 5 

Arrangemang/ utställningar/ föreställningar per år 

Museet 2 – 3 tillfälliga utställningar/år, 10 guidningar på tyska sommartid 
Sagobygden: cirka 40 berättar- och musikprogram sommartid 
Ljungby Berättarfestival 5 dagar/år 

Besökare/ deltagare: antal Varav barn & unga: antal     

  
Statistik från år 2010 
MUSEET 5350 (varav utländska besökare 1279)  
barn 973 
SAGOBYGDEN  
cirka 10 000 
BERÄTTARFESTIVALEN 
3350 varav cirka 200 barn 
BERÄTTARVERKSTÄDER 
29 skolklasser 3-5ggr/klass 
BERÄTTARPROGRAM FÖR BARN 
475 barn 
SOMMARBERÄTTANDE FÖR BARN 
319 barn 
BERÄTTANDE FÖR DEMENTA 
3 äldreboende, 3 ggr/boende 
 
 

 
 

  

   
Samverkar med: lokala hembygds-, bygdegårds- 
och samhällsföreningar 
Smålands, Trelleborg och Österlens museer, mu-
seet Klostret i Ystad, 
Musik i Syd 
andra EU-projekt 
Kulturfabriken 
Särskolan i Ljungby 
DIS lajvförening 
Geocachare i Kronobergs län  

   

Omsättning: (2009) 2659 227:-  

Egenfinansiering:    

(2009) 857 840:-  

    
                  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kulturell infrastruktur 

Berättarnätet Kronoberg bedriver en verksamhet som inte begränsas till ett konstområde utan i allra 

högst grad är gränsöverskridande. Målet för vår verksamhet är att stimulera det muntliga berättan-

det i alla dessa former, dess sagor och sägner och de folkliga traditioner som förknippas med detta.  

Förutom muntlig berättande anknyter vi till teatermässiga uttrycksformer, folklig musik, litteratur 

och kulturmiljövård. 

 
Eftersom muntlig berättande är ett nytt konstområde/kulturområde har vi i hög grad fått bygga upp 

en kulturell infrastruktur själva. Samhällets stödsystem har inte varit anpassat för vår verksamhet 

och ofta har vi råkat ut för att myndigheter inte riktigt vetat hur de skall behandla våra ansökningar 

om medel. 

 
Berättarnätet Kronobergs verksamhet har haft en avgörande betydelse för att bygga upp den nya 

berättarrörelsen i Sverige, nu samlat i riksföreningen Berättarnätet Sverige. Utbildning av berättare 

har vi skapat själva, dels genom alla kurser under i samband med Ljungby berättarfestival, dels ge-

nom att vi skapat en högskoleutbildning i Ljungby i muntligt berättande i samarbete med Högsko-

lan på Gotland. Föreningens berättarpedagoger bedriver också en kontinuerlig utbildningsverksam-

het. 

 
Den enda institutionen inom berättarområdet i regionen är Sagomuseet. Bristen på en kulturell inf-

rastruktur inom berättarsektorn har medfört det positiva att vi har ett gott samarbete med många 

andra kulturinstitutioner och konstnärer inom regionen, vilket ligger helt i linje med vår konstöver-

skridande karaktär. 

 
Vårt arbete 

Berättarnätet Kronoberg har i över 20 års tid arbetat för att lyfta fram regionen och landets immate-

riella kulturminnen. Nu är Sverige  nyligen ratificerat UNESCO:s deklaration på detta område vän-

tar nya spännande utmaningar. 

 
Vi vågar påstå att vi nog är den aktören i landet som mest målmedvetet arbetat för att lyfta fram en 

regions immateriella kulturminnen. Vi har skapat begreppet Sagobygden och skyltat 40 sägenom-

spunna platser, har en omfattande programverksamhet sommartid i Sagobygden och givit ut en stor 

mängd litteratur om Sagobygden. Nu byggs verksamhet ut med 20 nya platser, geocaching, berät-

telser i mobilen, en berättarapp till Iphone och en hemsida med möjlighet att besöka platserna virtu-

ellt. 

Utförligt information om Sagobygden finns också på engelska och tyska. Det innebär att Sagobyg-

den lockar förutom regionens egna invånare ett stort antal turister till Sagobygden varje år. 

 
Verksamheten riktar sig både till barn, ungdomar och vuxna och det gärna samtidigt. Även här vill 

vi vara gränsöverskridande. Sagomuseets berättarpedagoger bedriver ett mycket omfattande arbete 

bland barn och ungdomar. De senaste åren har satsningen på berättarverkstäder i skolor varit myck-

et efterfrågad. Här strävar vi efter att uppmuntra barnens egna berättande. Vi har bildat en grupp 

med unga berättare och samarbetar med lajvorganisationen i Ljungby. Till sommaren arrangeras ett 

berättarläger utanför Ljungby. 

 
Samtidigt har vi många grupper av vuxna som genom besök på Sagomuseet får en spännande intro-

duktion till folkdiktningens värld. Berättarpedagogerna arbetar också med äldre, bland annat med 

berättandet som ett sätt att förbättra livskvalitén för dementa. Vi bedriver nu ett stort utvecklings-

projekt som riktar sig till personer med intellektuell funktionsstörning för att skapa ett museum för 

alla. 



 

 

 
Från att verksamheten främst omfattat Sagobygden så gör vi skolbesök i allt fler av länets kommu-

ner och just nu har vi flera berättarverkstäder på gång i Växjö. Sagomuseets berättare framträder 

runt om i hela regionen och naturligtvis utanför också.  

 
Verksamheten bottnar i regionens starka berättartradition men vi strävar också efter att lyfta fram 

det nutida berättandet och berättandet som ett sätt att sprida erfarenheter och kunskaper mellan in-

divider. Ett exempel är insamling av stormminnen som blev boken Stormen. 

 
Berättarnätets verksamhet påverkar också verksamheten i hela landet, här har både Ljungby berät-

tarfestival och Sagomuseets verksamhet betytt oerhört mycket 

 
Mångfaldperspektiv 

Det fina med muntliga berättelser är att olika varianter av samma historia finns över hela jorden. 

Det innebär att vi på ett naturligt sätt i vår vardagliga verksamhet kan lyfta fram att trots att vi män-

niskor kan se olika ut så roas vi ofta av samma sorts berättelser och är i grunden väldigt lika. 

 
Ljungby berättarfestival bjuder alltid på berättare från olika kulturer. Ett särskilt projekt vi genom-

fört är “Din historia - vår vardag” där barn med rötter i andra kulturer mött barn djupt rotade i 

svensk kultur. 

 
Nätverk och samarbete 

Vi har ett omfattande samarbete med hembygdsföreningar i länet, studieförbund och kulturella in-

stitutioner. Vi vill gärna lyfta fram ett långvarigt samarbete med Smålands Museum som hela tiden 

utvecklas.Vi riktar oss allt mer mot ungdomsorganisationer och i samarbete med nätverket SIP ut-

vecklar vi ett rollspel för Sagobygden och i samarbete med lajvorganisationen DIS har vi gjort 

publika arrangemang. 

 
Internationella kontakter 

Genom Ljungby berättarfestival har vi byggt upp ett omfattande kontaktnät över hela världen och 

många berättare vill komma till Ljungby. Vi är medlem i den europeiska berättarorganisationen 

FEST. Våra berättare har framträtt i Finland, Danmark, Norge, Frankrike och deltagit i berättarpro-

jekt i Sydafrika. Det utförligaste samarbetet har vi nu med Färöarna där Berättarnätets berättare har 

berättar runt om på öarna och berättare från Färöarna besökt Ljungby. I mars innevarande år åker 

fyra berättare tillbaka till Färöarna och ska berätta i skolor, ha berättarkurser för lärare och föreläsa 

på universitetet. Till hösten kommer forskare och museimän till Ljungby för att studera vårt arbete. 

I planeringen ingår också ett ungdomsutbyte. 

 
Utvecklingsinsatser inom ramen för regionala kulturplanen 

Naturligtvis skulle vi behöva mer resurser för att utveckla den berättarpedagogiska verksamheten i 

hela regionen, inte minst riktat mot barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter, där muntligt 

berättande är en bra metod. Vi vill gärna också utveckla vårt arbete riktat mot personer med intel-

lektuellt funktionshinder till att omfatta hela regionen. 

 
 

 

Organisationens vilja att utveckla någon verksamhet ytterligare inom länsuppdraget 

En ny satsning är det “berättarbibliotek” vi bygger upp på den nya hemsidan. Här ska besökare hitta 

berättelser av olika slag, vilket enligt FMLS kan vara tills tor glädje för personer med läs- och 

skrivsvårigheter. Men dessutom ska besökarna kunna bidra med egna historier genom att enkelt 

kunna tala in sina egna berättelser. För att verkligen lyckas med denna idé behöver vi också vara 



 

 

aktiva i att själva samla in berättelser och utveckla vår samtidsdokumentation. Det gör vi gärna i 

samarbete med Kulturparken Småland och vi vill anställa en berättarantikvarie. Här är vi beredda 

att ta på oss ett länsuppdrag. Detta ligger också i linje med UNESCOdeklarationen om de immateri-

ella kulturminnena. 


